
Propagandistoj atentu f
La Centra Oficejo ricevas regule petojn pri transsendo de ekspozicia materialo. 

Laŭ la cirkonstanco ĝi plenumis tiajn petojn sed ofte mankis objektoj. Por faciligi

akiron de bona kaj tauga materialo UEA. kreis

ofician

12 Boulevard du Theatre, Genĉve



Sigo de Jlarioj

Revue Internationale du Travail
tium onata )

Internationa! Labour Review
Enhavas artikolojn pri problemoi de industrio kaj 

laboro, verkitajn de eminentaj ekonomiistoj kaj aliaj

apartuloj.

Jara abono: 24 s. —  6 $ —  30 Irk. sv.

Chronique de Securite Industrielle 

Industrial Safety Survey
Tiu Ĉi nova eldonajo, publikigata Ĉiudumonate, en

havas artikolojn pri diversaj aspektoj de la antaŭ- 

lorigo de laborakcidentoj, pri teknika disvolvigo, 

specialaj klasoj de akcidentoj kaj statistikoj, kaj 

resumas novan leĝdonadon ktp. en pli ol 12 landoj.

Jara abono: 6 s. —  1,50 $ —  7,50 lrk. sv.

Documents de la 
Conference Internationale du Travail 

Documents 
of the International Labour-Conference
Konsistas el la demandaroj kaj raportoj eldonataj 

de la Oficejo prepare por la kunsidoj de la Ĝene

rala Konferenco, la raporto de la Direktoro al la 

konferenco, la definitiva raporto de ĉiu kunsido kaj 

la tekstoj .de la projektoj de konvencioj kaj re

komendoj voĉdonitaj en ĉiu kunsido.

Jara abono: 40 s. —  IO $  —  50 frk. sv.

Information Sociales 

Industrial and Labour Information
(ĉiusemajna)

Enhavas eltiraĵojn el oficialaj kaj neoficialaj eldon

ajoj de Ia tuta mondo, pri kurantaj okazintaĵoj rilataj

al industrio kaj laboro.

Jara abono: 30 s. —  7 $ — 35 Irk. sv.

Annuaire International du Travail
(ĉiujara)

International Labour Directora
Enhavas sciigojn pri naciaj kaj internaciaj aŭtoritatoj 

kaj organizajo), oficialaj kaj neoficialaj, pri industriaj 

kaj laboraj aferoj. Eldonataj en sep partoj, kies

kviti ja n  aperis.

Jara abono: 12/6 d. —  3,25 S —  16 frk. sv.

Etudes et Documents
I  *  H r  . \  t  / * . i ■  ̂  ^  » ’ .* %

Studies and Reports
Konsistas el apartaj studoj pri diversaj laboraj 

problemoj, ekzemple senlaboreco, salajroj kaj horoj, 

industria higieno, industria organizo ktp.

Jara abono: 40 s. —  IO $ —  50 frk. sv. .

Encyclop6die d’Hygiĉne 

Encyclopaedia of Industrial Hygiene
La celo de tiu ĉi eldonajo estas, kolekti Ĉiujn in

formojn haveblajn en la diversaj landoj pri industrioj 

kaj laboroj, kiuj povas esti rigardataj kiel malsanigaj.

I. Apartaj numeroj: £  2.2.0 —  10,50 $ —  55 frk. sv.

2. Volumo: £  2.2.0 —  10,50 $ —  55 frk. sv.

3. Apartaj numeroj kaj volumo:

£  4.0.0 —  20 S —  100 frk. sv.

Slries Lĉgislatives 

Legislatlve Series
Konsistas el tekstoj aŭ tradukoj de la plej gravaj 

legoj kaj regularoj pri laboro de la diversaj landoj.

Jara abono (bindita volumo aŭ apartaj numeroj)

35 -  8,75 $ -  40 frk. sv.

Jara abono (bindita volumo kaj apartaj numeroj)

60 s. —  15 t —  70 Irk. sv.

sendas senpage provekzempleron de iu ajn eldonajo al Ĉiu petanto.

Kompleta katalago de la eldonajoj estos sendata senpage laŭ peto ai Bureau Internationa! du Travail,

Genfeve (Suisse).

★
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D A N Z I G  — Maria - pregejo kaj urbdomo vidata de I’ Angla Donio

La subskribinto mendas Kom binitan B ile taron de la Kongresa Servo de UEA
R :  200 fr. sv., B: 160 fr. sv., kaj sendas tiun sumon per ĉeko, poŝtmandato, poŝtĉeko, bankbiletoj.

(Trastreku tion, kio ne taugas.)

Antaŭnomo 

Loko: .........

Preferoj pri logado kaj manĝado:

Deziras partopreni karavanon al Danzig:

«i iam aligis al I

'8® n«» fia*»» senhezite aliga Itaj menja
•iaa bildaron Je  la Kongresa $ervo Je  UBA!



Administra informaro
p ri la  K o n g r e s a  S e rv o  d e  UEA.

★

Sparkon to:

Por faciligi la partoprenon de la kongreso al la finance nefortaj samideanoj, 

la Centra Kaso de U EA  malfermas ŝparkonton en svisa} frankoj. Pri ĝi la kongres

ano povas decidi laŭ sia volo: estas akceptataj enpagoj de IO Fr. sv. laŭ taga kurzo 

en Ĉiu fremda mono. (Danziga guldeno egalas svisan frankon.)

Kom binita B iletaro.

D u  diversaj tipoj, enhavas: la kongreskotizon, la biletojn por la kongres- 

aranĝoj, 67*-tagan logadon kaj manĝadon (kun ĉiuj trinkmonoj).

Unuaranga: A: Fr. sv. 200.— . Duaranga: B: Fr. sv. 160.— .

La manĝado komprenigas por tri mangoj: matenmanĝo kompleta, tagmanĝo 

kaj vespermanĝo, Sen trinkajo.

Pagm aniero:

Ciuj pagoj al la Kongresa Servo devas esti sendataj al Universala Esperanto- 

Asocio, 12 Boulevard du Thĉŝtre, Geneve.

Estas akceptataj Ĉiuj bankbiletoj fremdaj, Ĉekoj ktp., kalkulataj laŭ la taga kurzo.

Poŝtĉekaj kontoj:

Poŝtĉekkonto 79236 PoŜtĈekkonto 90850 Poŝtĉekkonto 190576 Poŝtĉekkonto 

Praha Frankfurt am Main Warszawa Geneve I. 2310

Conti Correnti Postali Poŝta Sparkaso Compte de chfcques postaux 

Bologna 3-327 Wien: konto 105439 Lyon 22176

Compte de Chfcques Postaux Poŝtĉekkonto S. H . S. Postgiro Stockholm

Bruxelles 184200 Zagreb: 40759 Konto: 4138

☆

Peto. Por certigi klaran, simplan kaj rapidan plenumon de mendoj, ne skribu 

en sama letero pri aliaj aferoj rilatantaj administradon de U E A , redakcion ktp. 

Uzu formulon por aligi.


